
وا  الذي((الثثثالث:  المشهد حمذر ألموف وهمم ديمارهم ممن خرج
موتوا.الله:  لهم فقال ديارهم، من وخرجوا الموت من  خافوا)) الموت
يياهم، ثم فماتوا يتهم أح يلمثوا أمثا ننثه ليع رر ل أ يفث ثثم اللثه قضثاء ممثن لهثم م
يي أحياهم مض لل ليق رم ،ى، أج ... المشهد؟ هذا كم مس

ة صاحب الرابع: نعم المشهد  علث ،ى خاويثة وهثي قريثة علث ،ى مثر القري
اللممه فأممماته موتهمما بعممد اللممه هممذه يحيي  أنى((فقال:  عروشها

ثثه ثم عام مائة . )) بع
نني  رب((قال:  الخامس: إبراهيم المشهد نر )) الموتى تحيي كيف أ

ير ه يح أن وجل عز الله فأم يب يل الطيور من أربعة يذ منها جبل كل عل ،ى ويجع
لءا يوها وأن جز عع تت ففعل يد يل رية إليه فأقب مشي أو تطير أنها إما ح بسرعة تم
لل كلها البقرة في مذكورة مشاهد خمسة هذ ه عد بعد الحياء إمكان عل ،ى ت

الموت. 
رما لضا فكذلك عيس ،ى قصة أ يحيثثي والسثثل م الصثثلة عليثثه عيسثث ،ى كان أي

يقثثف بل قم. ويقو م فلن ويقول: يا الميت عل ،ى يقف الله، بإذن الموت ،ى
عر ج أن ويأمر ه مدفون الميت القبر، عل ،ى ييا يخ عر ج ح تعثثال ،ى: قثثال كما فيخ

عليثثه النثثبي أخبرنثثا الثثدجال وفثثي ،)) بممإذني الممموتى تخممرج وإذ(( 
يطع أنه والسل م الصلة لل يق لر جزلتين رج عم مقثثف ثثثم بينهما وي عر ه ي أن ويثثأم

مبل عمر عيق مبثثل أن القطعثثتين الميت هذا يأ مئثثم عيق يت لل فيل والنثثاس ويقثثو م، حثثا
لضا هذا ينظرون، رن فثثالمهم محسوس شاهد أي رل البعثث أ رسثمع عليثثه د ال

نن  ما((يقول:  الكافر هذا طيب والحس، والعقل قائمممة السمماعة أظ
.(( 
لضثثا: أن الكريمثثة اليثثة هذ ه فوائد من تجثثب مثثن عنثثد ه الكثثافر هثثذا أي عع ال

عق شثثيء لثثه ليثثس أنثثه علثث ،ى بنفسثثه والثقة مثثث يقثثول: أن أمكنثثه مثثا بثثه ي
تت  ولئن(( عع نج نن ربي إلى تر . )) للحسنى عنده لي إ

رن فوائد ومن مخل ل بالربوبية القرار الية: أ رن اللسثثل م؛ فثثي النسان عيد ل
مكر هذا نر المـن مق إلى رجعت  ولئن(( ليقول: نأخذ ه؟ أين ممن بالربوبية عم

ثتهم ولئن((  بالربوبيثثة عمقريثثن كثثانوا  والمشركون)) ربي عل مممن سممأ
رن )) العليم العزيز خلقهن ليقولن والرض السماوات خلق لكثث

منثثي ل بالربوبيثثة القرار لئا النسثثان عثثن يغ مخثثر ولقثثد شثثي النثثاس بعثثض ف
رن الجهال رن شهد الفضاء عرواد أحد أ لقثا الكثون لهثذا بأ ا خال رم معد يل فثي يصث
مهد اليات من حوله ما ورأى الرض ورأى الفضاء رن ش فصثثار خالق، لها بأ

مطن الجهال الناس بعض تن يط رن إثبثثات عل ،ى عي لقثثا للكثثون أ هثثذا بشثثهادة خال



لة وهذا الكافر الرجل مقيق لل ح عد منه يضعف عل ،ى ي رن إيما ورلسثوله اللثه خبر ل
يد ق ذلك عن يجب أص لصا نجادل كنا لو نعم لليمان، وأو لرا شخ يؤمن ل منك

رر مثلثثك هو الذي له: صاحبك فنقول بالديان رن أقثث لقثثا للكثثون بثثأ ربمثثا خال
يفع مته إقامة باب من هذا فيكون ين يعل لكننا عليه حج رجثثة هذا نج مطلقثثة ح
نظر. فيه

رن علثث ،ى التأكيثثد الكريمثثة الية هذ ه فوائد ومن لسثثوف الكثثافرين هثثؤلء أ
عرون يب ،)) عملمموا بممما كفممروا الذين  فلننبئن(( لقوله: عملوا بما عيخ

أو مفهثثو م؟ القيثثد لهذا قائل: هل قال فإن القيامة، يو م يكون هذا؟ مت ،ى
الواقثثع، لبيثثان  فالجواب)) كفروا الذين  فلننبئن(( الواقع؟ لبيان هو

رنك مفهو م؛ له ليس لما له جعلت لو ل عئثثون ل المؤمنون لكان مفهو رب ين بمثثا عي
عئون أنهم مع عملوا رب ين ذرة مثقممال يعمممل فمنتعثثال ،ى: ((  اللثثه قثثال عي
رن ولسلم عليه الله صل ،ى النبي عن وثبت )) يره خيرا بعبثثد ه يخلثثو الله أ

عر ه المؤمن رر يق عي مبه: عملت ف لذا يو م في كذا بذنو عد كذا. إ بالكثثافر النباء تقيي
رذبوا الذين هؤلء يعني الواقع لبيان ععهم ك مق عئون أنهم وا رب ين عي عملوا. بما لس
رن الية هذ ه فوائد ومن رل الكريمة: أ ريد شيء ك عفوظ مق النسثثان عل ،ى مح
نل ريد شيء ك عذ ه النسان عل ،ى محسوب مق عملمموا  بممما((قوله:  من نأخ
رن))  ما((تعثثال ،ى:  اللثثه قثثال وقثثد العمثثو م تفيثثد موصثثول السثثم(ما)   فإ

ني )) عتيممد رقيب لديه إل قول من يلفظ مفثثُظ قثثول أ فلثثديك بثثه عتل
تقول.  ما حاضر- يكتب يعني -عتيد حاضر رقيب
رن الية هذ ه فوائد ومن لظثثا لسيكون الكفار هؤلء عذاب الكريمة: أ أي غلي

لدا رن شدي يظة ل تل مغ يلثثُظ بحسثثبه موضثثع كثثل فثثي وهي القسوة معناها ال مغ ف
يلُظ ذلك، أشبه ما أو العجين أو الطين كغلُظ ليس الطباع ليس العذاب مغ
يلُظ والعجين الطين كغلُظ مغ يظة كل ذلك أشبه وما القول و تل بحسبها. مغ
ننهم (( الخرة في العذاب الكريمة: إثبات الية فوائد ومن ثق تنذي من ول

بب هنثثاك  فهل)) غليظ عذاب رذب نعثثم الجثثواب الخثثرة؟ قبثثل عثثذا عيعثث
يعث، أن قبل قبر ه في النسان مبت وهذا عيب تع والسثثنة القثثرآن في ثا مم السثثت

رى ولوتعثثال ،ى: ((  اللثثه قثثال القثثرآن فثثي إليه ي الظمالمون إذ ت ف
أنفسممكم أخرجمموا أيممديهم باسممطوا والملئكممة الموت غمرات

 يثثدل)) أنفسكم  أخرجوا((فقوله:  )) الهون عذاب تجزون اليوم
يقثثال: ولهثثذا تخثثر ج أن يريثثدون ل أنفسثثهم فثثي شثثحيحون أنهثثم علثث ،ى

لخا)) أنفسكم  أخرجوا(( عممذاب تجزون اليوم((  لهم يقال ثم  توبي
نص وهثثذ ه الهون عذاب عتجزون موتكم يو م اليو م؟ )) مت ،ى الهون فثثي نثث



ترفرعثثون: (( ا آل عثثن وتعثثال ،ى تبثثارك اللثثه وقال القبر عذاب إثبات ننا ل
ثن تضو ثر عع ثها تي عي ثل ووا ثع تد ويا تغ نشم ثع ثم ثو عو ثيم تم ثو تقمو تة ثت ثع نسما تلموا ال نخ عد ثل ثأ آ
ثن عو ثع عر ند نف ثش نب ثأ ثذا ثع عل ذلثثك فثثي فطافحثثة السثثنة وأمثثا ]،46غافر:[)) ا

نل عليثثه المسثثلمون أجمثثع ما ومنها وكثيرة فثثي يقولثثون المسثثلمين فكثث
نور القثثبر. وهثثل عثثذاب ومثثن جهنم عذاب من بالله أعوذ الصلة أن يتصثث

لدا روذ أح رور ل عجيب بوجود ه؟ عيؤمن وهو إل شيء ممن يتع يص لذا يت فعثثذاب إ
فثثي المذكور العذاب فيكون وعليه والجماع، والسنة بالقرآن ثابت القبر

ند وهو الخرة عذاب  هو)) غليظ عذاب من ولنذيقنهم ((قوله:  أشثث
نعم. ذلك ممن وإياكم الله أجارنا القبر عذاب من

......: الطالب
إن حثثت ،ى جثثائز النفثثس إلثث ،ى العمثثل إضثثافة  يصلح ما ل نعم، : أيالشيخ

أنمما  لول(قال:  طالب أبي عمه في قال والسل م الصلة عليه الرلسول
عفه النسثثان لكثثن ) النممار مممن السفل الدرك في لكان إلثث ،ى عيضثثي
ممن أتاني أو بعملي  هذا)) لي  هذا((الكافر:  هذا قال كما بمعن ،ى نفسه

قق لني الله مح يت .نعم الممنوع، هو هذا له مس
ثذا((: القارئ نإ ثو ثنا   عم ثع عن ثلى ثأ نن ثع ثسا عن نل ثض ا ثر عع ثنممأى ثأ نه ثو نب نن ثجمما ثذا نب نإ ثو
ته نس نر ثم نش تذو ال ءء ثف ثعا ءض تد نري عل ثع تق عم *  تتمم عي ثأ ثر أ

عن ث ثن نإ عن ثكمما ند نممم عنمم نع
نه نل نم ال عم تث تتم عر ثف نه ثك عن نبم نل ثمم ثضم عن ثأ نمم ثو نم ي تهم ءق نف ثقا ءد نشم نعيم * ثب

عم نه نري تن ثنا ثس نت ثيا نق نفي آ ثفا نفي ال عم ثو نه نس تف عن نتى ثأ ثن ثح ني ثب ثت عم ثي ته ته ثل ننم ثأ

نق ثح عل عم ا ثل ثو نف ثأ عك ثك ثي بب ثر ته نب نن ثلى ثأ بل ثع ءء تكمم عي دد ثشمم نهي ثأل ثشمم عم *  تهمم نن نإ
ءة نفي ثي عر عن نم نء نم ثقا عم نل نه بب ته ثأل ثر نن بل نإ تك ءء نب عي دط ثشمم نحيمم )[فصثثلت:) تم
51-54[

اللثثه قثثال الرجيثثم الشثثيطان مثثن بثثالله أعثثوذ  وبحمد ه : لسبحانهالشيخ
)) بجانبه ونئا أعرض النسان على أنعمنا  وإذا((وتعال ،ى:  تبارك

تثثدور والنعمثثة نعمثثة أعطينثثا ه  يعنثثي)) النسان على أنعمنا  إذا((
يمثثن المرهثثوب، من النجاة وعل ،ى المطلوب حصول شيئين: عل ،ى عل ،ى ف

ريأ ثم بحر في لسقط وكثثذلك نعمثثة، فتلك الغر ق من ينقذ ه يمن له الله ه
لضا يقه يمن أي لل الله رز لدا ما وإمثثا نقمثثة انتفثثاء إما فالنعمة نعمة، هذ ه وول

المؤلثثف  يقثثول)) النسممان  على((وقوله:  للنسان، محبوب حصول
عف هذا بل الكافر ول المؤمن ليس " يعني " الجنس المراد يكثثون الوص

لضا ويكون المؤمن ممن رنه قلتم الكافر، من أي لي علينا بقي الن: أ فوائد: أ
 آيات؟



وإن الخيممر دعمماء من النسان يسأم  ل((وتعال ،ى:  تبارك الله قال
نسه تئمموس الشر م ممثثن) قنمموط في رن الكريمثثة اليثثة هثثذ ه فوائثثد )  أ

محيح، النسان رنه ش تذل شحيح الخير عل ،ى حريص وأ يلب ما بب منه. عيط
رن ومن لب النسان فوائدها: أ مح لما؛ الخير ي  مممن- يسأم  ل((لقوله:  دائ
يلئثثم مثثا وهثثو الخيثثر يحثثب أنثثه النسثثان بطبيعثثة  وهذا)) الخير دعاء
ومراد ه. نفسه
رن ومن رسه إذا إيمان عند ه ليس الذي النسان فوائدها: أ مئثثس الشثثر م يي

منط يق الله. رحمة ممن و
ل م ومن لن وجثثل؛ عثثز اللثثه رحمثثة مثثن والقنوط اليأس أهل فوائدها: ذ
ي ق هذا لسا ق تعال ،ى الله يسا ن م.  م رذ ال

يب أن للنسان ينبغي ل الية: أنه فوائد ومن رل منب عيغ والقنثثوط اليثثأس جا
رلب ل أنه كما رلب إن لنه الرحمة؛ جانب عيغ فإنه والرحمة الرجاء جانب غ

رلثب وإن الله، مكر يأمن ل فيمن يدخل انب غ دخثل والقنثوط اليثأس ج
رلب أن للنسان ينبغي الذي وهل والقنوط، اليأس أهل في يغ أو الرجثثاء عي

رلب يلف الخوف؟ عيغ رسالكون اخت يمثثن فمنهم هذا في وجل عز الله إل ،ى ال
رلب أن قال: ينبغي يغ ير الخثثوف جانب ي يذ يبهثثا المعاصثثي مليحثث رن رنثثه ويتج إذا ل

رلب مذر خاف الخوف جانب غ رلثثب مثثن ومنهثثم المعاصي، من وح قثثال: يغ
رن الرجاء؛ جانب تسن عند تعال ،ى الله ل رلب وإذا به عبد ه ظن عح الرجثثاء غ
رنه من ومنهم والقنوط، اليأس عن ابتعد رلب أل ينبغي قال: إ عل ،ى هذا يغ
يل وأن هذا يفه يجع يئه خثو لدا ورجثثا اللثثه: " رحمثثه أحمثثد المثثا م قثثال واحثث

عفه يكون أن ينبغي عئه خو لدا ورجا ليهما واح يلثثب فأ " وقثثال صثثاحبه هلثثك غ
بيثثن كالطثثائر والرجثثاء الخثثوف بيثثن يكثثون أن للنسثثان بعضهم: ينبغي

أن العلثثم: ينبغثثي أهثثل بعثثض وقثثال لسثثقط، أحدهما انخفض إن جناحيه
رلب عجثثو الطاعثثة مفعثثل عند الرجاء جانب يغ رثثثواب القبثثول فير رلثثب وال يغ وي
نم عند الخوف جانب يه يي ل حت ،ى بالمعصية ال مصثث ومثثن وجثثل، عثثز اللثثه يع

رلب يمن العلماء يغ لقثثي مثثات إذا حثثت ،ى المرض عند الرجاء جانب يقول: ي
عن وهو الله مس نن، به يح رظ رحة حال وفي ال رص رلثثب ال لن الخثثوف؛ جثثانب يغ
تليغلثثب والشثثر البطثثر إل ،ى النسان يدعو الصحة حال الخثثوف، جثثانب ف
عل غ التي القوال هذ ه كل للها لسبعة أو لستة تب عظر الواقع في ك حثثال إل ،ى تن

رن المسألة هذ ه في نرى ولهذا العبد، كان فإن حاله إل ،ى ينظر النسان أ
لل عمل قد لحا عم رلب الله عيرضي فيما وكدح صال تليغ كلما الرجاء، جانب ف

رلب طاعة عمل رن الرجاء جانب غ يز وتعثثال ،ى لسثثبحانه الله أ أن عنثثه تجثثاو



يلها تعال ،ى الله عبه، قب مثي عي عظم العلثثو نفسه ممن رأى وإذا ولس رلثثب والتعثثا يغ تلي ف
لنا. لسيرا تعال ،ى الله إل ،ى يسير حت ،ى الخوف جانب حس
ثنمماه  ولئن((تعثثال ،ى:  قثثوله وهثثي الكريمثثة اليثثة هثثذ ه فوائد ومن عق أذ

ةة ثء بعد نمن منا رحم نسته ضرا فوائثثدها: ) مثن) لي هذا ليقولن م
رن عكر ل يمن الله عباد ممن أ تش عف ول وجل عز الله ي مر فثثإذا بالفضثثل له يعت

تته يء يع ،ى الضراء بعد الرحمة جا رد رن ا مله هذا أ ب ق وأنه بعم عقو بل به مح لثثه وأه
ةة أذقناه  ولئن((وتعال ،ى:  تبارك لقوله ضممراء بعممد مممن منمما رحممم

مر ه. ) إل ،ى) مسته آخ
رن الية فوائد ومن ل وجثثل عثثز اللثثه ممثثن هثثي إنمثثا الرحمثثة الكريمثثة: أ

لعا لنفسه يجلب أن النسان يستطيع لرا عنها يدفع أن ول نف ذلثثك بل ضر
لبا شيء لكل جعل قد الله ولكن الله إل ،ى وللعثثذاب ألسباب فللرحمة لسب

ألسباب.
أصثثابته إذا الثثذي النسثثان هذا حال الكريمة: بيان الية هذ ه فوائد ومن

ردع ،ى  ثم)) لي  هذا((قال:  والخير الرحمة يجثثع لثثو أنثثه أخرى دعوى ا ير
يد الله إل ،ى لرا عند ه لوج رنه مع ذلك من خي مكر أ الساعة. قيا م ين

رن الية هذ ه فوائد ومن توحيثثد فثثي يكفثثي ل بالربوبية القرار الكريمة: أ
منه؛ النسان رن وإيما رر قد الرجل هذا ل يق رية أ مب تت((قوله:  في بالربو ععمم نج تر  

ببي إلى .)) ثر
عد الية هذ ه فوائد ومن عله هثثذ ه يمن الكريمة: تهدي رن حثثا لسثثبحانه اللثثه بثثأ

عر ه لسثثوف وتعثثال ،ى رر يقثث عقه بثثذنوبه عي مذي عيثث لقثثوله: الغليثثُظ العثثذاب مثثن و
.)) كفروا الذين  فلننبئن((

رن اليثثة هثثذ ه فوائد ومن فثثي الضثثمار موضثثع فثثي الظهثثار الكريمثثة: أ
معه بر موضثث ير إذا يعنثثي الضثثمار، مثثن خيثث متي أن بيثثن المثثر دا ممير تثثأ بضثث

يحدث مم أو عنه المت رن ظاهر بالس متي أن الصثثل فثثإ إذا لكثثن بالضثثمير، تثثأ
وأحسثن، أولثث ،ى فهثو الضثثمار محثل فثثي الظهثار في فائدة هناك صار

)) كفممروا الممذين  فلننممبئن((قوله:  في الضمار موضع في الظهار
فثثي الظهثثار الضثثمار، موضثثع في أظهر لكنه لقال: فلننبئنه أضمر ولو

ترنا الضمار موضع عظها؟ يمن فوائد ثلث فيه أن ذك  يحف
.....: الطالب
تصف أو الصفة : بيانالشيخ رق الذي الو يح ملثثه من الست يقب أن أج بهثثذ ه عيعثثا

 الثاني؟ العقوبة،
.....:الطالب



عله هذ ه من عل ،ى التسجيل بالكفر عليهم التسجيل معنا ه : يعنيالشيخ حا
بالكفر.
العمو م : بيانالطالب
رن يعني العمو م بيان : نعمالشيخ يد ه الرجثثل لهثثذا ليثثس الوعيد هذا أ وحثث

رل بل عك موضثثع فثثي الظهثثار ففثثي معنثثا، الثثتي لليثثة بالنسبة هذا كافر مل
رن المخثثاطب؛ وهي: انتبا ه رابعة فائدة أيضا فيه الفوائد، هذ ه الضمار ل

مق عل ،ى كان إذا الكل م يسثث متثثه بضثثمائر ه واحثثد ن يرا يه رن ومظ ل النسثثان فثثإ
مقه عن الكل م يخر ج شيء جاء إذا لكن ينتبه رنه لسيا ينتبه. أن بد ل فإ
الممذين  فلننبئن((لقوله:  البعث الكريمة: إثبات الية هذ ه فوائد ومن

).) غليظ عذاب من ولنذيقنهم عملوا بما كفروا
ع م ومن مم فوائدها: عمو تل رن وجثثل عثثز الله مع يئ ل مب تن عم رد ل بالعمثثل الثث أن بث
لما يكون مل به. عا
يضثثاف حيث وتعال ،ى لسبحانه الله عظمة الكريمة: بيان الية فوائد ومن أ

ير مئ يما رض عع الجمع بصيغة إليه ال تم يراد للواحد والج الله قال ثم التعظيم، به عي
عمنا  وإذا((تعال ،ى:  ثئا أعرض النسان على أنع ثن ) المراد) بجانبه و

رن يعني المؤلف، قال كما الجنس هنا بالنسان بثثالنظر النسثثان جنس أ
منه إل ،ى لنا كو عله هذ ه فقط إنسا تمنثثا إذا حثثا يع عثثن أعثثرض النسثثان علثث ،ى أن

تكر، لش لة الشكر الشكر؟ هو وما ال هثثو هثثذا وجل عز الله طاعة هو حقيق
نل وبالجوارح، وباللسان بالقلب ويكون الشكر رن علث ،ى ويثد هثو الشثكر أ
أمممر اللممه  إن(ولسثثلم:  عليثثه اللثثه صثثل ،ى النثثبي قثثول اللثثه طاعثثة

أيهمما  يمما(( :تعالى الله فقال المرسلين به أمر بما المؤمنين
ةحا واعملوا الطيبات من كلوا الرسل للمؤمنين: وقال) ) صال

تلوا آمنوا الذين أيها  يا(( واشممكروا رزقنمماكم ما طيبات من ك
يل) لله ني ) ) فجع ير ولسثثلم عليثثه اللثه صثثل ،ى النثب تك لشث العمثثل هثو للثه ال

لذا فالشثثكر اللثثه، بطاعة القيا م يعني الصالح، اللثثه بطاعثثة القيثثا م هثثو إ
ععور فهو بالقلب أما بالجوارح، ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون عشثث

رن النسان رنه وتعال ،ى، لسبحانه الله ممن النعمة هذ ه بأ عل لثثول وأ تضثث اللثثه يف
يلت ما يص لر له يح مق عي مبه ف مرف بقل رن ويعت مله وليثثس اللثثه عنثثد ممثثن ذلك أ بحثثو

مته، رو عق عث باللسثان الشثثكر اللسثثان وأما و وجثثل عثثز اللثثه بنعمثثة فالتحثثد
لفا لرا ل بفضله اعترا مقه، عل ،ى افتخا يقنثثي قثثد للثثه يقول: الحمثثد بأن خل رز

لل الله لدا أموا لما وأول لها وعل ممثثن ذلثثك، أشثثبه وما وجا باللسثثان الشثثكر و
عع رية الطاعات جمي مل رنها القو يءة باللسان الشكر ممن فإ ال!خ! القثثرآن فقثثرا



ل؟ أو الشكر من هي هل
: لالطالب
ممنالشيخ رن الشكر :  رل ل مة ك يع مر ممن فهي باللسان طا وجل، عز الله عشك
تكر لش والصثثدقة والقعثثود والقيثثا م والسثثجود كالركوع العمل بالجوارح ال

الشاعر: يقول هذا وفي ذلك إل ،ى وما
عكم                        تت عء أفاد يما تع رن لة مني ال ولساني يدي                  ثلث

ممير رض يبا وال رج يح   الم
بجممانبه ونئا أعرض النسان على أنعمنا  وإذا((وجل:  عز يقول

ينا  " أي)) بجانبه  نأى(( تفسير: في المؤلف ) يقول) يفه ث تط لرا مع مت تخ متب
يرض " يعنثثي مبثثه ببثثدنه أعثث لرا وبقل لمثثا، مفتخثث مظ مله، بالنسثثبة هثثذا متعا لحثثا
يلب لما بالنسبة مرض مثثن منه عيط تعثث عي وجثثل عثثز اللثثه يشثثكر ول الشثثكر: 

عل وهذ ه مر حا يمهثثا ولهثثذا آد م بنثثي مثثن كثي رم أنعمنا  إذا((قثثال:  اللثثه ع
 نأى((وقثثوله:  الحثثال، هذا عل ،ى آد م بني أكثر لن ؛)) النسان على

مة وفثثي " (نثثاء) بجثثانبه عندي  أنا)) قثثراءة " فثثي الهمثثزة بتقثثديم قثثراء
يلم لسبعية رن واع رنه الله رحمه المؤلف اصطلح أ قراءة" قال: "وفي إذا أ
مرئ" فهثثي وإذا السثثبع القثثراءات مثثن أي لسثثبعية فهثثي عقثث مثثن قثثال: "و

لذا الشاذة، القراءات محثثد (نثاء) و(نثأى) معناهمثا إ يس) وا مئث يي يس) و( ميث أ
ي كثثث(

ميثثس واحد ومعناهما وتأخيرها، الهمزة بتقديم أ
يس كثثذا مثثن ي مئثث كثثذا مثثن يي

يء واحد، معناهما كمثثا أنثثه والمقصثثود واحثثد معناهمثثا بكذا نأى أو بكذا نا
ينثثا المؤلف قال لرا وانصثثرف عطفثثه ث لمثثا، متبخثثت نسه  وإذا(( ومتعاظ م

يبل)) الشر مثير،  أي)) عريض دعاء  فذو((  أق رسثثه إذا ك يأ الشثثر م يجثث ل
وتعال ،ى لسبحانه الله حك ،ى ما وانظروا منه وأكثر الدعاء وأطال الله إل ،ى
ي ج البحر في كانوا إذا المشركين عن مخلصين الله  دعوا(( البحر وها
ثجانا لئن الدين له رنهثثم)) الشمماكرين من لنكونن هذا نمن أن  ولك

عدون مع عبون، ي مذ  بالله والعياذ الكفر إل ،ى عادوا أنجاهم إذا ويك
مثثن  يسثثتفاد)) بجممانبه نممأى و أعرض النسان عن أنعمنا  إذا((

رن الية بر إنسان هو حيث من النسان الكريمة: أ مطثث رنعمثثاء عنثثد يب لكنثثه ال
مبل تق رراء؛ عند عم رض و أعممرض النسممان علممى أنعمنا  إذا((لقثثوله:  ال
).) بجانبه نأى
رن ومن عع ما فوائدها: أ رت يم اللثثه عند ممن هو فإنما النعيم من النسان به يت

)). النسان على أنعمنا وإذا((  لقوله
مسثثه مثثن النسان رأى فإذا الحال هذ ه من فوائدها: التحذير ومن رنثثه نف أ



تعمة عند نن يطر يفرح ال يلم عليه الله أوجب بما ويتهاون ويب رنثثه فليع داخثثل أ
المذمو م.  النسان هذا في

رن الية هذ ه فوائد ومن إذا الضثعف نفسه من يعرف النسان الكريمة: أ
الضثثعف نفسثثه مثثن يعثثرف الكثثافر حثثت ،ى الله، إل ،ى ويلجأ الضرر أصابه
وجل.  عز الله إل ،ى ويلجأ
رن الية هذ ه فوائد ومن رنه بالله يؤمنون الكفار الكريمة: أ كاشثثف هو وبأ
لضر  إذا((قثثوله:  فثثي العثثراض ))، عريممض دعمماء  فذو((لقثثوله:  ال

ال!خ، الجثثواب؟ فثثأين شثثرطية جملثثة  هثثذ ه)) النسممان على أنعمنا
 أنثثت)) بجمانبه نمأى و أعمرض النسان على أنعمنا  إذا(( أنت؟

يت تع تعزيثثرك يكثثون لسثثوف ولذلك الدب ممن ليس وهذا اليسرى اليد رف
نعم. الجابة، من بحرمانك
بجانبه ونأى : أعرضالطالب
عطوف)) بجانبه نأى  و(( الجواب،  هذا))  أعرض((: الشيخ عليه،  مع

نسه  إذا((قوله:  في الجواب وأين صحيح، هذا ))؟ الشر م
)) عريض دعاء  فذو: ((الطالب
)) أيثثن عريممض دعاء ذو((  طيثثب ))، عريض دعاء  فذو(( :الشيخ

 عاملها؟
.....: الطالب
التقدير؟ عل ،ى قلها : مقدر؟الشيخ

.....:الطالب
اقترنت  لماذاعريض) دعاء ذو (فهو طيب عريض، دعاء ذو : فهوالشيخ
 الشرط؟ بجواب الفاء

......: الطالب
رنالشيخ عب كان وإذا السمية عجملة الشرط جواب : ل لة الشثثرط جوا جملثث
يب السمية عنها وج عط ول بالفاء قر عق لرا، إل تس إذا الثثتي الجمثثل هثثي مثثا ناد
تت يع لبا وق ترط جوا رش مرن فإنها لل يت بالفاء؟ تق

طلبية : السميةالطالب
الناظم: قول في : مجموعةالشيخ

وبالتنفيس وقد وبلن       وبجامد طلبية السمية         
لة الشرط جواب وقع إذا نعم، عنه وجب السبع الجمل هذ ه ممن عجمل اقثثترا

يذف ول بالفاء لرا إل عتح يمن قول مثل ناد مت يفعل الشاعر: "  عه الحسنا اللثث
عرها مت يفعل يمن" الصل:  يشك إما لسقطت يشكرها. لكنها فالله الحسنا



عقط لنها للقلة وإما الشعر لضرورة تثر في حت ،ى تس رن قليثثل، ذلثثك لكثثن ال
رنه افهموا المهم عة وقعت مت ،ى الن: أ يدى الجثثواب جملثث يمثثل هثثذ ه إحثث عج ال

مجب فإنه عنها ي  بالفاء اقترا
)) اللممه عنممد نمن كان إن أرأيتم  قل((وتعال ،ى:  تبارك الله قال ثم

أضممل مممن بممه كفرتم  ثم" (( ولسلم عليه الله صل ،ى النبي قال كما
 بمعنثث ،ىأرأيتثثم) ()) أرأيتممم  قممل(( )) بعيممد شقاق في هو ممن

بثثه) وكفرتثثم اللثثه عنثثد (مثثن القثثرآن كثثان) يعنثثي وقوله: (إن أخبروني
ين أن وأنكرتم يمن الله عند ممن يكو ) بعيثد شثقا ق فثثي هثو ممن أضل ( 

عل يمن أص رين اللثثه عنثثد ممن كان إن أرأيتم منكم، أضل الجملة:  لكثثم وتثثب
رنه عتم ثم الله عند ممن أ تر شممقاق فمي هممو مممن أضمل  من(( به كف

يمن)) بعيد رنه منكم أضل  الصل:  ير ولك لفائثثدة الضمار موضع في أظه
رين القثثرآن  أي)) الله عند كان  إن((قوله:  الله، شاء إن نذكرها وتثثب

يضح ذلك لكم رت الثثترتيب علثث ،ى بث(ثم) الدالثثة  أت ،ى)) به كفرتم  ثم(( وا
رن إل ،ى إشارة والتراخي روي بعثثد وكفروا أنكروا هؤلء أ ير المثثدة وبعثثد الثثت

ممن التي ))  بممه(( وقثثوله: )) بممه كفرتم  ثم(( اليمان أراد يمن بها يؤ
رضمير لدا يكثثون أن ويجوز القرآن، عل ،ى يعود ال صثثل ،ى الرلسثثول إلثث ،ى عائثث

يزل الذي هو لنه ولسلم عليه الله ثممن(( القرآن، عليه ن  قثثال)) أضمل  
رن إل ،ى " إشارة أضل أحد ل المؤلف: " أي النفي بمعن ،ى هنا اللستفها م أ

تم يل رن واع لرا، النفي بمعن ،ى يأتي اللستفها م أ النفثثي موضثثع في وإتيانه كثي
عم يظ يت ،ى إذا لنه النفي؛ من أع لبا صثثار النفي موضع في اللستفها م أ عمشثثر
ردي معن ،ى لدا قال: أروني كأنه التح نل. وهثثذا أحثث يضث رك ل أ ممل أنثه شث مشثت
شقاق في هو ممن أضل  من((وقال:  التحدي، وعل ،ى النفي عل ،ى
عر ه،)أضلو( مبتدأ الستفها م السم مبتدأ  هذ ه)يمن( )) بعيد هو) (ممن  خب

مف)شثثقا ق فثثي هثثو( الثثذي من أي نص الشثثقا ق (بعيثثد) بثثل  خل ممثثن أخثث
لقك ول يخالفك قد لنه الخلف؛ لقوا، خالفوا هؤلء لكن يشا وقثثوله: وشثثا

يقع الحق عن " بعيد  أي))  بعيد(( لنثثا موقع هذا أو " لحثثالهم (منكثثم) بيا
ثمن(( هذا" يريد "أوقع مقثثثع)) بعيد شقاق في هو ممن أضل    "مو

بر فهو الضمير منكم" أي: موقع من الضمار موضع في إظها حثثالهم" "لبيا
لل هم أنهم بيان أي رن أحثثد كل ممن أض يلهم وأ رشثثقا ق حثثا يبعيثثد، ال ففيثثه ال

بر رين عائض بن الله وعبد الضمار؟ موضع في إظها الظهثثار فائثثدة لنا يب
مئض بن الضمار؟ موضع في عوض؟ بن ول عا

عوض : بنالطالب



رلالشيخ عوض ابن يا : ي
مكرتالطالب عذ قليل قبل : 
قيل ما أعدت..  قليل قبل عذكر تقول : لالشيخ

الضمار؟ موضع في الظهار.. : الطالب
فائدته؟ نعم، : أيالشيخ

رلثثق، يسثثتحقها الثثتي الصثثفة منها: بيان : فائدتهالطالب التسثثهيل.. المتع
 الطلبة هؤلء عل ،ى

: تما م.الشيخ
لضا فوائد ه : ومنالطالب نن يعني العمو م بيان أي فثثإن هثثذا فعثثل من كل أ

يعم هذا
تنت،  نعم... : الوصفالشيخ ثلثة: أحس

لضا: فوائد ه : ومنالطالب أي
لج : الن الشيخ يت رد م عليك نح قليل قبل بقولك: تق

: التنبيه.الطالب
كثثان مثثا خلف علثث ،ى السثثيا ق صثثار حيثثث المخاطب تنبيه : زين،الشيخ
رقع ردي وهذا يتو يؤ مهه إل ،ى عي لب ين  ت

ثمن(( نمن أضل   ءق فممي هو م ثقا فيهثثا اليثثة هثثذ ه  فثثي)) بعيممد نشمم
فوائد: 

ردي مبين هؤلء أول: تح رذ الكثثافرين ولسثثلم عليثثه اللثثه صل ،ى للرلسول المك
عروا الحق علموا أن بعد وأنهم بالقرآن به. كف

رن من ين فوائدها: أ عنممد نمن كان إن  أرأيتم((لقوله:  الله كل م القرآ
عه )) الله ين وج تصثثف القرآن ذلك: أ يفة و مصثث بموصثثوف يقثثو م أن بثثد ل و
مز م الله عند من كان وإذا عصوف يكون أن ل وجثثل، عثثز اللثثه هثثو بثثه المو
رن علث ،ى دليثل فيهثا اليثة هذ ه أ!خ! الن يا انتبه عه اللثه كل م القثرآن أ وجث

رن رنه وصف؛ القرآن ذلك: أ عقو م أن لبد والوصف كل م ل وإذا بموصثثوف ي
يمن الله عند من كان عنثؤمن مثا وهثذا وجل عز الله هو به؟ الموصوف ف

ممن به عيؤ عل السلف به و رن والجماعة السنة أه ع م القثثرآن بأ رلثثم اللثثه كل تك
مف حقيقة به يعه بحرو مم يقا ه جبريل منه ولس مب عل ،ى وأل تل الله صل ،ى النبي ق

ولسلم.  عليه
عل يرى رن التعطيل أه ع م القرآن أ لفا ليثثس مخلثثو ق لكنثثه الله كل مثثن وصثث

ب ق هو بل صفاته هثثذا والمعتزلثثة، الجهمية رأي وهذا مخلوقاته ممن مخلو
مطل الرأي رنهي المر عيب مطل وال صار كذلك كان إذا لنه كلها؛ الشريعة ويب



ررد علول ل حروف مجرد أو أصوات مج الرعثثد صثثوت نسثثمع كمثثا لهثثا مد
لل أو معنثث ،ى، لثثه وليس فقط يسمع شيء هو إنما شيئا منه نستفيد ل مث

ملقت حروف بش كأنها النحو هذا عل ،ى عخ يدار في نق عقثثوش باب، في أو مج عن
رد ممن القول هذا عيعتبر ولهذا معن ،ى، لها ليس رنثثه اللحاد؛ أش عل ل بثثه تبطثث

لل تامثثة الشريعة يتها إن مخلوقثثة إنهثثا قلنثثا إذا قثثل فمث ورقثثة فثثي رلسثثم
يرت يمة صورة صا رنها فقط كل بها تكلمت وإن ،كل م هي مي لنها نقش كأ

يحاهثثا بها تكلم حين وجل عز والله بل مخلو ق فالصوت جبريثثل إلثث ،ى وأو
يبر يق يعت يل لتا خ رنه معن ،ى؛ له ليس صو عثثز واللثثه المخلوقثثات من مخلو ق ل
رر ق وجل تلق بين ف ) وقثثال:) والمر الخلق له  أل((فقال:  والمر الخ

عينا  وكذلك(( ثح ممثثن خلقنثثا؟ مثثن ) ول) أمرنمما مممن روحمما إليممك أو
رن فالقائلون أمرنا، ع م القرآن بأ علثثوا قد مخلو ق لكنه الله كل رط الشثثرائع ع
ييا مئ يقولون: الشاعرة آخر قول وهناك نهي، ول أمر هناك ليس أنه إذ نها

رنه الله كل م القرآن إن مسثثه القائم المعن ،ى الكل م- هو -أي لك مثثا أمثثا بنف
يعه هثثو الله كل م لكن الله كل م عندهم فالقرآن مخلو ق، فإنه جبريل لسم

مولس ،ى كمناجاته وجل عز الله من يسمع ما وأما بنفسه، القائم المعن ،ى
القثثائم المعنثث ،ى عثثن عبثثارة مخلثثو ق فثثإنه جبريثثل إلثث ،ى بثثالوحي وكلمه

ند المعنثث ،ى هثثذا بثثالنفس، رن لمثثاذا؟ المعتزلثثة قثثول مثثن وأخبثثث أشثث ل
ع ه يقولون: ما المعتزلة عأ ير ا. والشثاعرة اللثه كل م المصثاحف فثي نق يق ح

بة ير ي م وليس الله كل م عن يقولون: عبا أن علثث ،ى متفقثثون والكل الله، كل
محف في نقرأ ه ما علو ق المصا اللثثه. كل م يقولثثون: هثثو المعتزلثثة لكن مخ

يث الناحية هذ ه من الله. فصاروا كل م عن يقولون: عبارة والشعرية أخب
نر يشثث رمثثا والجهميثثة، المعتزلثثة ممثثن وأ رن فنثثؤمن نحثثن أ متثثب مثثا بثثأ فثثي عك

مفُظ المصاحف عح عر وهو الله كل م فإنه الصدور في و قال فإن مخلو ق، غي
عع يقرأ القارئ قائل: أرأيت يم يته نس مخلو ق الصوت هذا هل بالقراءة صو

رن مخلثثو ق؛ فنقثثول: هثثو مخلو ق؟ غير أو مثثن وصثثف النسثثان صثثوت ل
علثثو ق فهثثو أوصثثافه مله، مخ يت بثثه الملفثثوظ لكثثن كأصثث رو يصثث غيثثر بثثه والم
توت بين فر ق وهناك مخلو ق، رص تطق ال لن روت وبين وال يص عطثثو ق به الم والمن

أقثثرأ ه فأنثثا العلمثثاء مثثن عثثالم ألفه كتاب قرأت لو أنا كذلك؟ أليس به
رصوت عروء لكن صوتي ال شثثيخ قال ولهذا الكتاب، كتب الذي للعالم المق
يضثثاف إنمثثا الوالسثثطية: " الكل م العقيثثدة كتاب في الله رحمه اللسل م
لة لئا قاله يمن إل ،ى حقيق لغثثا قاله ما إل ،ى ل مبتد رل ييثثا مب أراد لثثو " فصثثار مؤد

عُظ هل يستفصل النسان نقثثول؟ ماذا ل؟ أو مخلو ق بالقرآن النسان لف



عظه عظه هو الذي نقول: لف لف يتيه لسثثانه فثثي حركثثة لنثثه مخلثو ق؛ تل وشثثف
رن لهذا ويدل مخلو ق، غير الله كل م فإنه به الملفوظ وأما وصوته، الله أ

* ذي كريممم رسممول لقممول  إنه(( الكريثثم القثثرآن قال: في تعال ،ى
يمثثن) مكين العرش ذي عند قوة مريثثل هنثثا؟ الرلسثثول )  تب (( وقثثال مج
يمثثن) شمماعر بقول هو * وما كريم رسول لقول إنه الرلسثثول ) 

ب م يكثثون أن يمكثثن ول والسثثل م، الصثثلة عليثثه محمثثد هنثثا؟ واحثثد كل
تين يم رل يغثثان رلسثثولن لنهمثثا إليهمثثا؛ أضافه لكن اثنين ملمتك رل اللثثه، عثثن عمب

ربه اليتين  في)) رسول  لقول((قال:  ولهذا رطن لهذا فتن مكثثر له، وتف عذ
رن رحمه أحمد الما م عن فهثثو مخلثثو ق بثثالقرآن قال: لفظثثي يمن الله: أ

يمن جهمي موي هكذا مبتدع، فهو مخلو ق قال: غير و روايثثة وفثثي عنثثه، عر
يمثن جهمثي، فهثو القثرآن عيريد مخلو ق بالقرآن قال: لفظي من قثال: و
يرت عنه الثانية فالرواية مبتدع، فهو مخلو ق غير رس أي الولثث ،ى الروايثثة ف
فإن به، الملفوظ هو الذي القرآن يريد مخلو ق بالقرآن قال: لفظي من
(لفثثُظ) لن قلنثثا: نعثثم؛ الملفوظ؟ باللفُظ يراد أن يمكن قائل: هل قال

لنا يأتي والمصدر مصدر صثثل ،ى قثثوله فثثي كما المفعول السم بمعن ،ى أحيا
فهو أمرنا عليه ليس عمل عمل  من(ولسلم:  آله وعل ،ى عليه الله
دد أولت كن  وإن((تعثثال ،ى:  قثثوله في وكما مردود،  و(رد) بمعن ،ى) ر

عمول أولت ) أي) حمل تمثل مح يح عيثراد مصثدر فال المفعثول، السثم بثه و
رنثثه عثثز اللثثه كل م فثثي نقثثول نحن حال كل عل ،ى ب م وجثثل: إ مسثثموع كل

ترف توت بح رنه وص عر وأ رنه مخلو ق غي بة وأ صفاته. من مصف


